
 

  (2)ملحق رقم 
  نموذج إفصاح عن تغيير في مصلحة شخص مستفيد، وتغيير الھدف من التملك

أو أكثــر مــن رأس مــال شــركة مدرجــة  %5فــي مصــلحة تمثــل  %0.5يلتـــزم الشــخص المستفيــــد بتعبئــة ھــذا النمــوذج عنــد حــدوث تغييــر يتجــاوز 
مــن رأس مــال شــركة مدرجــة، أو  %5بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو بالتحــالف مــع اآلخــرين أو حــدوث تغييــر يــؤدي إلــى انخفــاض المصــلحة عــن 

ــة  ــى الھيئ ــوذج إل ــذا النم ــك المصــلحة. ويســلم ھ ــن تمل ــدف م ــر الھ ــدة عشــرة  والبورصــة اإلفصــاح عــن تغي ــن و الشــركة المدرجــة خــالل م ــام عمــل م أي
 نھاية اليوم الذي يتحقق فيه التغيير.

 اسم الشخص المستفيد

 / أو رقم السجـل التجـــــــاري (1) رقــــــــــم الھويـة

 النقال : ھاتف : بيــــانـات االتصال

  في البورصةاسم الشركة المدرجة 

بعــــــــد الھــــــــدف  ال ☐ نعم ☐ ؟(2) ھل يوجد تغيير في الھدف من المصلحة
 (2)التغيير

تــــــاريخ اإلفصــــــاح  المصلحة قبل التغيير (عدد/نسبة األسھم)
 السابق

ـــــــق  المصلحة بعد التغيير (عدد/نسبة األسھم) ـــــــاريخ تحق ت
 التغيير

 مصدر التغيير في المصلحة

 ال ☐ نعم ☐ أوالده القصر المشمولون بواليته؟ھل ھناك تغير في أسھم يمتلكھا الشخص المستفيد و 1

ــر فــي أســھم 2 ــاك تغي ــا الشــخص المســتفيد مــن خــالل محــافظ اســتثمارية أو حســابا ھــل ھن ــة يمتلكھ ــداول إلكتروني ت ت
 ال ☐نعم ☐ ويحتفظ بحقوق التصويت عليھا؟أو لدى الغير 

ــل    3 ــي يحص ــويت الت ــوق التص ــي حق ــا ف ــيطر عليھ ــتفيد أو مس ــة للشــخص المس ــھم مملوك ــي  أس ــر ف ــاك تغي ــل ھن ھ
 بموجب اتفاق مع مالك ھذه األسھم؟ -بشكل دائم أو مؤقت  –عليھا الشخص المستفيد 

نعم ☐

 دائم ☐ 

 ال ☐

 تمؤق ☐

4 
الموجـــودة فـــي محفظـــة اســـتثمارية أو حســـاب تـــداول ھـــل ھنـــاك  تغيـــر فـــي حقـــوق تصـــويت ناشـــئة عـــن األســـھم 

إلكترونـــي والتـــي يقـــوم الشـــخص المنشـــأة لديـــه المحفظـــة االســـتثمارية أو حســـاب التـــداول اإللكترونـــي (الشـــخص 
 المستفيد) باستخدامھا؟

 ال ☐ نعم ☐

ضـــماناً األســـھم المرھونـــة لـــه يحصـــل عليھـــا الـــدائن (الشـــخص المســـتفيد) علـــى ھـــل ھنـــاك تغيـــر حقـــوق تصـــويت  5
 ال ☐نعم ☐ ؟لدينه

 ال ☐ نعم ☐ ھل ھناك حقوق التصويت ممنوحة للشخص المستفيد بموجب عقود الخيار أو العقود اآلجلة؟ 6

الشركة ختم         :  اسم مقـــدم النموذج    

:  (3)  صفة مقدم النمــوذج

:  التوقيـــــــــــــــــــع 
  للشخص االعتباري)( :  التــــــــــاريــــــــخ

البطاقة المدنية/جواز السفر لغير المقيمين.   (1)
  االستحواذ / السيطرة / استثمار طويل األجل / استثمار قصير األجل/أخرى (حدد).  (2)
ذا النموذج مستفيداً اعتبارياً لدى التقدم بھيقصد بالصفة: المستفيد ذاته إذا كان المفصح شخصاً طبيعياً، أو المسمى الوظيفي إذا كان المفصح يمثل شخصاً   (3)

(رئيس مجلس اإلدارة، أو من ينوب عنه) وفقاً لعقد التأسيس والنظام األساسي.



 

  الملكيات تم ملء الجدول التالي ويتم إدراجفي حال اإلجابة بنعم في أي من األسئلة أعاله ي
  بعد التغيير فقط:

ـــــــــــــــــوع  مالك األسھماسم الشخص  م ن
 (3)المصلحة 

نســــــــــبة  عدد األسھم
األسھم 

اســــم الشــــركة القائمــــة لــــديھا محافظ/حســــابات تــــداول 
   (4)إلكترونيـــــة (إن وجد)

 :التزامات الشخص المستفيد 

  أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة. %  5تحقق المصلحة بنسبة  .1
  من رأس مال الشركة المدرجة  (مفرد/مجمع). %  0.5أي تغيير يطرأ على ھذه المصلحة يتجاوز   .2
  من رأس مال الشركة المدرجة. %  5حدوث أي تغيير في المصلحة يؤدي إلى انخفاضھا عن  .3
  تحديد الھدف من تملك الشخص المستفيد لھذه المصلحة. .4
  يجب اإلفصاح عن الھدف الجديد فور تغيره. في حال تغير الھدف الذي تم اإلفصاح عنه مسبقاً  .5

:  لتفاصيلا

 :إقرار الشخص المفصح 

  أقر بأن كافة المعلومات الواردة في ھذا النموذج (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. .1
بشأن إنشاء ھيئة  2015لسنة  22المعدل بموجب القانون رقم  2010لسنة  7أقر باطالعي على االلتزامات الواردة في الفصل العاشر من القانون رقم  .2

  أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية. 
ھذا أقر بأني على علم بحق ھيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة ومضللة في  .3

  النموذج.
 أقر وأتعھد بإبالغ الھيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في بيانات الشخص المستفيد التي تم تقديمھا بموجب ھذا النموذج. .4

الشركة ختم          :اسم مقـــدم النموذج     

:  (3)  صفة مقدم النمــوذج

:  التوقيـــــــــــــــــــع 

  للشخص االعتباري)( :  التــــــــــاريــــــــخ

 حسـابات أو اسـتثمارية محـافظ خـالل مـن مملوكـة أسـھم - بواليتـه المشـمولين القصـر أوالده باسـم أسـھم - المسـتفيد باسـم مملوكـة أسـھم (1)
 .مدين - عميل - الغير لدى أو إلكترونية تداول

 حسـابات / محـافظ خـالل مـن لھـم المملوكـة األسـھم إدراج يـتم العالقـة طبيعـة فـي المـذكورين األطـراف مـن أي باسـم المسـجلة األسـھم بخـالف (2)
 .منفصل بشكل إلكترونية تداول

 بھذا التقدم لدى اعتبارياً  مستفيداً  شخصاً  يمثل المفصح كان إذا الوظيفي المسمى أو طبيعياً، شخصاً  المفصح كان إذا ذاته المستفيد :بالصفة يقصد (3)
  اسي.األس والنظام التأسيس لعقد وفقاً  )عنه ينوب من أو اإلدارة، مجلس رئيس( النموذج
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